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A LUTA AMBIENTAL
DE MÃOS DADAS COM
A JUSTIÇA SOCIAL
Pronunciamento da Senadora Marina
Silva durante a Sessão Solene do Senado Federal na passagem do Dia
Mundial do Meio Ambiente .

.

Senadora MARINA SILVA
PT do Acre

Introdução

Durante a Sessão Solene dedicada ao Dia Mundial do Meio Ambiente, a
Senadora Marina Silva, juntamente com outros senadores e na presença
de autoridades federais, representantes de Embaixadas e lideranças de
movimentos e organizações não governamentais, fez um pronunciamento
sobre o importante significado desta data. Relatamos a seguir, de forma
rematizada, esta manifestação, com a devida revisão da oradora.
O objetivo de mais esta publicação do Gabinete da Senadora Marina Silva
é informar os cidadãos, colaboradores e interessados de maneira geral, sobre suas iniciativas no exercício do mandato, bem como o de contribuir
para o debate das idéias e para a implementação das medidas essenciais às
mudanças que o País precisa empreender em busca de justiça social no
âmbito de uma sociedade verdadeiramente sustentável.

Equipe do Gabinete da Senadora Marina Silva

I

Meio Ambiente, retórica e questão social
Sr. Presidente, Sr" e Srs. Senadores, autoridades presentes, com alegria, estamos aqui para abordar um tema que é tratado por muitos com paixão. A alegria deste momento talvez esteja inundada de um pouquinho de
tristeza, em função de problemas que estamos vivendo. Hoje é Dia Mundial
do Meio Ambiente e, infelizmente, faz 1.207 dias que os assassinos de Chico Mendes estão soltos.
Eu gostaria de tratar este Dia do Meio Ambiente não como muitas vezes temos feito, de uma forma distante dos fatos e do cotidiano. É um tema
especial, mas que, muitas vezes, não identificamos em nossas ações cotidianas, em nossas ações como cidadãos, em nossas ações como autoridades, legisladores que fazem leis que deveriam estar de acordo com a conservação
do meio ambiente e da qualidade de vida; precisamos ver o meio ambiente
como a composição das pequenas e das grandes coisas que se encontram em
nosso cotidiano.
A questão ambiental não pode ser dissociada da vida das pessoas, dos
seres humanos. Talvez sendo um pouco pretensiosa, penso que somos uma
minúscula parte que tem consciência do meio ambiente. Por isso, talvez, sejamos perigosos a ele, pois ousamos acreditar que somos a parte mais importante da natureza.
Falar de meio ambiente é falar de terra, da água, da floresta, dos animais e também da raça humana. Uns dependem dos outros.
Então, como tratar das questões do meio ambiente hoje?
'

Para mim, ela sempre esteve associada à questão social. Aliás, associada nem seria a palavra, porque na vida do seringueiro não há como separar a
existência da floresta da vida das pessoas.
Nos dias de hoje, os trabalhadores sem terra chamam a nossa atenção
para a injustiça social e enfrentam massacres, apenas porque querem terra
para trabalhar. Os agricultores no sertão do Nordeste lutam por água e os
paulistanos querem ar puro e rio limpo. São recursos naturais.
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O Brasil se constitui num imenso território, com uma megadiversidade
biológica e recursos naturais abundantes. Mesmo assim, existe uma disputa
desumana por esses recursos.
É fundamental, portanto, que nossas escolas continuem a dizer às nossas crianças que elas devem preocupar-se com os recursos naturais e com o
meio ambiente à sua maneira e de acordo com a sua responsabilidade de
crianças. Mas nós, os adultos, principalmente aqueles que têm uma função
importante na vida pública e na sociedade, temos a obrigação de agir mais,
além do mero falar. É com essa preocupação de agir que cada um, à sua maneira, deve dar a sua colaboração para que não se comemore ô Dia Mundial
do Meio Ambiente omitindo-se diante dos fatos.
·
II
Iniciativas sustentáveis para a Amazônia
Nós precisamos dar respostas práticas e as estamos buscando. De
um lado, as populações tradicionais; de outro, aqueles que moram nas cidades e não agüentam mais a falta de perspectivas: e ainda, mesmo que
de forma tímida, as autoridades, dentre as quais me incluo.
Na Amazônia, a maior floresta tropical do mundo, o meio ambiente
não é e nem pode ser visto como limitação, é oportunidade! Uma oportunidade de desenvolvimento e de geração de renda. Cresce cada vez
mais nas comunidades a convicção de que o futuro depende da proteção e
do uso sustentado dos recursos. Existe e ganha força um novo enfoque
econômico, que contribui para que se compreendam os direitos sociais e
humanos integrados com o direito a uma interação saudável com o meio
natural.
Hoje vemos, com alegria, o surgimento dos primeiros. frutos nos
projetos que apoiamos. Mesmo com modesto ou nenhum apoio dos governos, enfrentando boicotes e perseguições, as comunidades da floresta
amazônica começam a apresentar resultados, através de suas cooperativas, usinas de beneficiamento, projetos agroflorestais e até mesmo suas
escolas e postos de saúde.
Essas atividades simples talvez assegurem mais a conservação da região do que qualquer tecnologia sofisticada, como o Sivam. Com respostas
práticas para a vida das pessoas, com certeza a devastação diminuirá. Se os
seringueiros, os ribeirinhos, os babaçueiros tiverem vida digna, não sentirão
a necessidade de vender uma tora de mogno por R$20. É o que vem acontecendo com as denúncias feitas incessantemente pelo Padre Paulino Baldas-
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sari, de que o rio laco e vários outros do Estado do Acre estão sendo devastados pela exploração irregular de madeira.

III
Prodex: Crédito especial para o extrativismo

•

Desde o ano passado, começamos uma luta para que esses projetos se
tomassem realidade. E sabíamos que para isso era preciso recurso, mão-deobra especializada e tecnologia. Com esse espírito, fomos à presidência do
Basa e, em uma reunião com sua diretoria, sugerimos a criação de uma linha
de crédito especial para o financiamento de atividades extrativistas na Amazônia.
Foram longos debates em rodadas de negociações, algumas incompreensões - diria até que de ambas as partes. Mas, ao final, tivemos um saldo positivo. Depois de 200 anos de extrativismo na Amazônia, pela primeira
vez, os pescadores, os seringueiros, os babaçueiros, os coletores de açaí ou
de andiroba, poderão ter um crédito especial para financiar a sua produção:
oProdex.
Ainda hoje, daqui a pouco, o Presidente da República estará assinando
um decreto-lei, que tratará da forma pela qual se deve operacionalizar esses
recursos, no âmbito do Ministério da Fazenda, do Planejamento, do Meio
Ambiente e de Programa Comunidade Solidária. São cerca de 24 milhões de
reais para o ano de 1996. Parece pouco para o muito que é o desafio de desenvolver, de forma sustentável, a Amazônia. Mas, se considerarmos que os
sete países mais ricos estão investindo US$8 milhões, este ano, então veremos que o Prodex investirá três vezes mais em atividades que considero fundamentais para a conservação da Amazônia.
É preciso destacar que, além do empenho das entidades dos trabalhadores extrativistas - como o Conselho Nacional dos Seringueiros, os sindicatos e federações de trabalhadores rurais, a Contag e o Grupo de Trabalho
Amazônico -, o Prodex resulta também do esforço do Prefeito de Rio Branco, Jorge Viana, dos Governos de Rondônia e do Amapá, além da Presidente
do Basa, Flora Valadares e o da Sudam, Frederico Andrade.
IV
Viagem à Itália
Foi também com essa ordem de preocupações que, recentemente, estive na Itália, participando de uma reunião com empresários e trabalhadores
da Cidade de Como. Lá eles são considerados, segundo informações que obtive, os melhores produtores de móveis do mundo. O Padre Heitor e eu dis7

semos que a Amazônia está sendo devastada, que a nossa madeira está saindo em toras para tomar-se um produto supervalorizado nos países desenvolvidos. Fizemos, então, um apelo: se o Primeiro Mundo quer realmente preservar a Amazônia, tem que arcar também com a sua parcela de colaboração. E de que forma isso pode ser feito? As nossas riquezas devem ser mantidas na própria região, gerando receita e emprego, diminuindo a fome e a
degradação social e ambiental.
Ao final da reunião, eles se comprometeram em doar o maquinário e a
fundar uma escola de fabricação de móveis na cidade de Xapuri. Mais do
que isso: vão enviar os melhores artesãos do mundo, hoje aposentados, para,
num sistema de revezamento, treinarem a primeira turma de profissionais
nessa área.
Ainda na Itália, dirigi-me à diretoria da Pirelli para sugerir que refletissem sobre uma idéia que,.segundo o meu entendimento, será muito benéfica
tanto para a conservação das florestas, quanto para a geração de renda na região: a fabricação de um pneu com uma quantidade maior de goma elástica,
de borracha natural. Porque todos sabem que a nossa borracha perdeu competitividade para a dos seringais de cultivo, particularmente da Malásia, ou
para a borracha sintética'. .
, · Nas reuniões que participei com vários ambientalistas da Itália, nos
contatos que estou fazendo com outras empresas de pneumáticos, não apenas eu, mas outras pessoas, inclusive do Governo, sugerimos que haja uma
pressão para que o pneu contenha borracha natural, até porque, do ponto de
vista econômico, sabemos que. é viável. Aumentando as possibilidades de
compra do produto, com certeza teremos melhor preço e sustentabilidade
para as reservas extrativistas.
V
Desmatamento e violência
Mas, infelizmente, nem todos vêem na defesa do meio ambiente oportunidades de desenvolvimento. Muitas vezes, no afã do lucro Jácil existem
aqueles que são capazes de sacrificar em uma década os recursos naturais
construídos durante um milênio e conservados secularmente por comunidades tradicionais.

É o que vemos no caso da exploração ilegal de madeira. Só no Acre,
recentemente, foram apreendidos 15 mil metros cúbicos de madeira, que daria para encher 150 caminhões. Tudo ilegal. A extração dessa madeira é feita
aterrando até grandes rios com galhos e terra. Sobre essas pontes improvisadas passam rapidamente, em caminhões, a madeira nobre que os madeireiros
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conseguem derrubar. A madeira é um recurso natural renovável, mas em
longo prazo. Uma árvore de crescimento rápido demora, no mínimo, vinte
anos para estar pronta para o corte. Isso quer dizer que o método de exploração desse recurso deve trabalhar com prazo longo também para ser realmente renovável. Essa é a idéia que temos do manejo florestal.
Na Amazônia, salvo algumas exceções, não está havendo manejo florestal. O que ocorre é o garimpo de madeira. Os madeireiros compram o direito de retirar árvores em áreas de colônias ou seringais. A madeira é legal,
ou seja, autorizada pelo lbama. Mas o que acontece é que os madeireiros obtêm a licença para extrair uma quantidade de madeira e tiram muito mais,
tanto na área autorizada como fora dela.
Desde o começo do ano várias madeireiras da região de Paragominas,
no Pará, querem se instalar no Amazonas e muitas delas estão sendo compradas por madeireiras da Malásia. Elas destruíram as florestas do Oriente e
agora vêm se instalar aqui na Amazônia, sem que o governo sequer controle
as que atuam hoje na região. E essas empresas estrangeiras estão bem à frente em capacidade de extração.
Outro setor que ainda age predatoriamente é o da pecuária extensiva.
Segundo dados recentes, nos últimos trinta anos, de um total de 40 milhões
de hectares desmatados na Amazônia, 75% são causados pela agropecuária.
Mas uma pesquisa da Sudam/Pnud afirma que projetos agropecuários financiados ao custo de aproximadamente 2 bilhões de dólares, entre 75 e 85, tiveram rentabilidade nula ou negativa e geraram menos de 1 % da mão-deobra ocupada pelo setor na região.
Já vi o Ibama ser acusado de proibir os pequenos de fazer um roçado. Por
trás do argumento de se tratar de pequenos, que não é verdadeiro, estão escondidos aqueles que derrubam milhares e milhares de hectares de terra, de floresta, ilegalmente. Por trás desse argumento, estão aqueles que querem poluir os
rios impunemente; por trás desse argumento, estão aqueles que se escondem
atrás da maioria para realizar sua política de degradação ambiental.
'
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Não por coincidência,é também desses setores - madeireiras e latifundiários - que parte a violência, ameaçando lideranças locais, como os padres Paulino Baldassarie Heitor Turrini. Nós sofremos a violência dos ciclos da borracha
(sistema semi-escravo do aviamento), depois veio o ciclo do gado, que levou
nossos amigos Wilson Pinheiro e Chico Mendes, e hoje é a madeira.
Todos sabemos que é preciso dotar as instituições federais de segurança e fiscalização de estrutura capaz de garantir a ordem e a segurança de todos, em especial àqueles que se colocam contra a devastação e a degradação
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social. Mas o que assistimos é o abandono e a impunidade que só alimentam
a violência.
VI
Se o Brasil

é injusto, não é desenvolvido

Às vezes, o censo comum faz questão de alardear que em países pobres é preciso cuidar primeiro da fome para depois ficar com preocupações
ambientais. Mas nem se fôsse o caso de separar e apontar prioridades, esse
argumento valeria para o Brasil. Não se pode considerar pobre um país que
tem os recursos naturais que temos, a atividade econômica, a complexidade
cultural e a liberdade política. O que se pode dizer, sim, é que se trata de um
país extremamente injusto na distribuição de suas riquezas e perigosamente
atrasado no que se refere aos direitos de cidadania, humanos e sociais.
Não é pobre um país que tem renda per capita de 4 mil dólares. São
mais de 35 salários mínimos. Esse número esconde que os 10% mais ricos
detêm 50% da riqueza nacional e mais de 32 milhões de pessoas não chegam a ter a renda mínima para sobreviver. Não é pobre um país que possui
um vasto território como o nosso, onde centenas de trabalhadores rurais são
mortos na luta pela terra enquanto apenas 1 % dos proprietários detêm 44%
das propriedades rurais.
Por trás da riqueza concentrada no País está o acesso e a propriedade
dos recursos naturais.
Temos que buscar uma nova compreensão da relação da sociedade
com o maior trunfo de que dispomos: a rara riqueza em recursos naturais
e ambientais. Os nossos recursos devem ser vistos como instrumento de
construção de um novo modelo de desenvolvimento. Um modelo capaz de
gerar benefícios duradouros para todos. É só olhar para nossa história para
ver como a posse e o uso dos recursos naturais sempre foi um péssimo
exemplo do comportamento predador e insensível das elites.
Hoje, estão surgindo algumas possibilidades originais e criativas de superação dos problemas sociais e ambientais, como disse antes; mas para isso
ainda carecemos de políticas públicas dirigidas para esse objetivo.
Na Amazônia, muitas vezes, veinos as saídas de forma até intuitiva. Eu
não teria tempo e talvez nem condições para relatar. Mas cito nossos recursos genéticos, nossos recursos da biodiversidade. Tudo está imbricado nesse
grande potencial de riqueza que nosso privilegiado País tem, graças a Deus.
A esse respeito estamos nos dedicando ao projeto de lei que trata do acesso
aos recursos genéticos e do respeito aos conhecimentos tradicionais sobre
10
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esses recursos. Essa é uma grande oportunidade se soubermos tratá-la adequadamente.

VII
Para onde caminham os nossos sonhos?
Manifesto aqui uma triste preocupação, com a clara possibilidade de
estar-se construindo mundialmente uma nova ética. Uma ética moldada pela
violência social e humana que se fundamenta na aceitação conformista diante da separação da humanidade em dois grandes grupos. De um lado, os beneficiários do desenvolvimento: o conforto material, o acesso a bens e a uma
existência protegida. De outro, o produto cruel e inaceitável desse mesmo
desenvolvimento: multidões de seres privados do mínimo necessário à dignidade de vida, brutalizados em sua condição humana, deixados à barbárie
moderna e globalizada.
Penso que tal situação, na verdade, retira essencialmente a dignidade
da vida também da parte da humanidade que tem acesso a bens, serviços e
riquezas. A dor e a carência material que afetam os excluídos em todo o planeta deveriam ser igualmente intensas, no plano moral e espiritual, para os
incluídos, pois questionam e derrotam qualquer pretensão ao status de civilizados e modernos.
A nossa pobreza talvez não seja de bens materiais, mas acima de tudo
de bens espirituais. Esse tipo de pobreza precisamos combater com atitudes
que são simples, mas que dão respostas muito eficazes.
Por último, Sr. Presidente, Sr"'5 e Srs. Senadores, eu quero lembrar aos
senhores que fui recentemente homenageada com o Prêmio Goldman de
Meio Ambiente, pela Fundação Goldman de São Francisco, nos EUA. Esse
prêmio, assim como a cadeira que ocupo aqui nesta Casa, representa uma
luta, um povo. Representa na verdade um sonho. E o desejo de sonhar, como
dizia nosso cantor, não acabou com aqueles que querem ver o Brasil em outro caminho. Ele dizia, também, que o sonho só é sonho quando sonhamos
sozinhos; quando começamos a sonhar em multidão, ele vira realidade.
Acho que o Raul Seixas estava coberto de razão. Cabe-nos fazer dos nossos
sonhos solitários, sonhos de multidão, para que possamos vê-los transformados em realidade. A realidade precisa ser mudada por cada um de nós, e não
apenas por alguns cidadãos; a realidade precisa ser mudada principalmente
por aqueles que têm o poder de fazer as leis, de aprovar os projetos, de encaminhar os recursos, de fiscalizá-los. Esses, sim, têm parcela maior de responsabilidade. O Brasil e o mundo talvez caminham para uma direção onde
se apresenta um dilema.
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Eu não conhecia outros lugares senão o meu Acre e a minha Amazônia. Depois da oportunidade de estar aqui - onde espero fazer o melhor possível -, conheci outras realidades. E percebi, com tristeza, que também nessas outras realidades existem a destruição e a exclusão social, existem aquelas pessoas que estão fadadas a não ser incluídas na nova forma de organização econômica e social para qual o mundo caminha. Talvez a nossa utopia
seja a de defender o meio ambiente; talvez a nossa utopia seja a de lutarmos
para que seres humanos não sejam descartados, para que a Arca de Noé que
navega hoje com muita seletividade possa abrir espaço para a viagem de todos nós.
Sr. Presidente, Sr1'5 e Srs. Senadores, eu gostaria muito de que, a partir

deste momento, cada um de nós pudesse assumir o compromisso de querer
um Brasil mais justo, um Brasil economicamente viável, sustentável e socialmente capaz de diminuir o sofrimento daqueles que estão completamente
à margem.
Caetano Veloso, talvez olhando para um povo que se acha capaz de
tudo, disse a seguinte frase: "Os americanos olham fundo naquilo que vêem,
mas não são capazes de olhar no próprio fundo". Talvez também estejamos
olhando muito fundo naquilo que vemos, mas não estamos sendo capazes de
olhar no nosso próprio fundo. E o Brasil precisa desse nosso olhar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. (Palmas.)
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DECRETO Nº 1.930, DE 17 DE
JUNHO DE 1996
Cria a Comissão de Acompanhamento do Programa de
Apoio ao Desenvolvimento do
Extxativismo - PRODEX, em
apoio ao Fundo Constitucional
de Financiamento do Norte fNO.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no
uso da atribuição que lhe confere o art 84,
inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. l O Fica criada a Comissão de Acompanhamento do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Extrativismo - PRODEX.
com o objetivo de facilitar o acesso dos extrativistas aos recursos oriundos do Fundo
Constitucional de Fmanciamento do Norte FNO. no âmbito das matérias correlacionadas, inclusive aquelas pertínentes:
I - à Política Nacional Integrada para a
Amazônia Legal;
II - à promoção do desenvolvimento sustentável;
III - à geração de emprego e renda na região;
IV - a privilegiar as atividades de baixo
impacto ambiental;
V - à descentralização do gerenciame.nto
ambiental;

VI - à participação dos Estados e Mwúcípios;
VII - à conjugação de esforços das esferas governamentais com a sociedade regional;
VIII - à garantia de assistência técnica .
Art, 2° A Comissão de Acompanhamento
serã integrada por um representante de cada
órgão e entidade a seguir indicados:
1 - Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal;
II - Ministério do Planejamento e Orçamento;
Ill - Ministério da Fazenda;
IV - Ministério da Agricultura e do
Abastecimento;
V - ConselhoNacional dos Seringueiros;
VI-: Grupo de Trabalho Amazônico.
§ 1 ° Os membros da Comissão de Acompanhamento e respectivos suplentes serão
designados pelo Ministro de Estado do Meio
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, mediante indicação dos titulares
dos órgãos e entidades representados.
§ 2° A Comissão de Acompanhamento
terá as seguintes atribuições:
a) identificar, discutir e propor encaminhamento dos assuntos técnicos relacionados
com as atividades de assistência técnica do
Prodex:
b) estabelecer interlocução com o Banco
da Amazônia SA. - BASA, organizações
não governamentais e outras instituições públicas, nas esferas estadual e municipal., para
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o pleno fortalecimento e desenvolvimento do
Prodex;
e) articular nas esferas governamentais e
não governamentais o apoio e o fortalecimento do Prodex;
d) acompanhar a implementação do Prodex, avaliando seus resultados, anualmente.
§ 3° A Comissão de Acompanhamento
será presidida pelo Secretário de Coordenação dos Assuntos da Amazônia Legal do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal, ficando a
Coordenação de Operações a cargo do Basa
§ 4° Os serviços administrativos da Comissão de Acompanhamento serão prestados
pela Secretaria de Coordenação dos Assuntos da Amazônia Legal.
Art. 3° Poderão ser convidados para participar das reuniões da Comissão de Acompanhamento representantes de outros órgãos
do Governo e da sociedade.
Art. 4° As ações mencionadas neste Decreto observarão a legislação pertinente ao
Fundo Constitucional de Financiamento do

Norte - FNO, em especial as Leis nºs 7 .827.
de 27 de dezembro de 1989, e 9.126, de 10
de novembro de 1995, e ainda os programas
anuais de aplicação dos recursos, aprovados
pelo Conselho Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia SUDAM, bem assim as condições, as normas e os procedimentos operacionais estabelecidos pelo Banco da Amazônia S.A., agente financeiro do FNO.
Art. 5° O Ministro de Estado do Meio
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal apresentará à Câmara de Políticas dos Recursos Naturais, ao final de cada
exercício financeiro, relatório das atividades
da Comissão de Acompanhamento.
Art 6° Este Decreto entra em vigor na
data de sua publicação.
Brasília, 17 de junho de 1996; 175" da
Independência e 108º da República
FERNANDO HENRlQUE CARDOSO
Antônio Kandir
Gustavo Krause
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